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lHoM JOÃO por Graça de Deos, e pela Constiluiçffo da Monarquia,

Kéi do Reino Unido de Portugal , BWzií, * Algarves d atoueni e aba

mar em AlVica, etfc. Faço saber a todos os meus .Súbditos que as Cortes

Decretarão o seguinte: ,, . • , , at ~ r> <

As Cortes Geràea Extraordinárias e Constituintes da Naç3o 1 orlu-

o-ueza tomando em consideração o estado politico, em que actualmente

se achão as 1'rovincias Mendionaes do Brazií, Decretão o seguinte:

]
' Continuará o Príncipe Keal a sua residência no Rio de Janeiro ató

•í publicarão da Constituirão Politica da Monarquia Portugueza, governan-

do' entretanto , com sujeição a EIRei , e ás Cortes as ProV.nc.as que

actualmente governa, é lhe obedecem. Serão nomeados por ElRei 08 Se-

cretários de Estado, em cujo Conselho se tomarão todas as resoluções ;e

o Mrnistrú dà competente Repartição assignará hão so todas ai.decisões

,

mas também a correspondência ofGcial , ainda a que vier frigida as
:

Cor-

tes ou a El Rei Fica desta maneira suspensa a Resolução de 29 de fce-

lerabro de 1821, pela qual as Cortes mandará» respeitosamente participar

a EIRei, que o Príncipe Real devia regressar quanto ariteâ para Portugal.

2° Serão lôço eleitas , e iristalladas as Juntas Prbvisiohaes de Gover-

no/ém conformidade do Decreto de 29 de Setembro de 1821, em todas a.

Províncias, em ò/ué elle não estiver ainda fielmente executado.

Paço das Cortês em 23 de Julho de 1822.
§

Por tanto Mando a todas as Authoridades , a quem o conhecimento,

e execução do referido Decreto pertencer que o cumprâo e executem

tão inteiramente como nelle se contém. Dada no Palácio de Queluz aos 24

de Julho de 1822. . .', ,

ELREI Côm Guarda.

Felippe Ferreira de Araújo e Castro.

Carla de lei
,

peia qual Vossa Mágestade manda executar o Decreto

das Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da Nação Portugueza, pelo

axial tomando em consideração o. estado politico , em que actualmente se

achão as Provindas Meridioftaes do Brazíl , determinao que continue a resi-

dência do Príncipe Real no Éiò de Janeiro até á publicação da Constitui-

cão Politica da Monarquia Portugueza, e que sejao logo eleitas
,
^estala-

das as Juntas Provisionaes do Governo, na conformidade do Decreto de 29

de Setembro de 1821 ; na forma acima declarada.

Pára Vossa Mágestade ver.

Gaspar Feliciano de Moraes a fezi

Nesta Secretaria de Estado des Negócios do Reino a foi. .ISO do Livro

X. de Cartas, Alvarás, e Patentes, fica registada esta Carta de Lei. fce-

cretaria de Estado em 25 de Julho de 1822.

Gaspar Luiz de Moraes.

Manoel Nicóláo Esteves Negrão.

Foi publicada esta Carta de Lei hâ Charicellaria Mór da Corte e Rei-

no. Lisboa 27 de Julho de 1822.

D. Miguel José' da Camará Maldonado.

Registada na Chancellaria Mór da Corte e Reino nó Livro das Leis

â fdlh. 104. Lisboa 27 de Jujho de J822.
Francisco José Bravo,

Na Imprensa Nacional.
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